
MOTOL INDOOR GOLF TOUR 
Termíny listopad prosinec 2021: 

Dates November December 2021: 

1) Pátek (Friday) 12. 11. – KAPALUA VILLAGE 
2) Pátek (Friday) 19. 11. – ST.ANDREWS LINKS OLD COURSE 
3) Pátek (Friday) 26. 11. – SEA ISLAND GOLF CLUB 
4) Pátek (Friday) 03. 12. – THE BELFRY 
5) Pátek (Friday) 10. 12. – PELIKAN HILL GOLF CLUB 
6) Pátek (Friday) 17. 12. – Vánoční (X-mas) VALDERRAMA 

Turnaje na rány, startovné 500 korun včetně občerstvení. 
Tournaments in stroke-game, entry fee 500 CZK including refreshments. 

hrací časy od: 10.00; 13.00; 16.00 a 19.00 
playing times from: 10.00; 13.00; 16.00 and 19.00 

přihlášení možné pouze přes recepci klubu 
registration is possible only through the club reception 

Propozice / Proposition 
1/ Soutěž je určena pro členy golfových klubů a návštěvníky 
Motol Golf Centra. 
2/ Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, 
Všeobecných podmínek pro hru na FSG simulátorech. 
3/ Hraje se 1x18 jamek na rány brutto s 1/2 hcp na FSG 
simulátoru v kategoriích Muži: Amateur Tees, ženy: Ladies Tees. 
Kapacita turnaje je 32 hráčů. 
4/ Uzávěrka přihlášek je vždy ve čtvrtek ve 12 hodin. Při naplnění 
počtu 32 hráčů jsou přihlášky automaticky uzavřeny. 
5/ Celá zimní tour bude hrána s "virtuálním" zimním hcp, po 
každém turnaji se bude zlepšovat nebo zhoršovat o 1,0 v 
závislosti na výsledku v jednotlivém turnaji - "Zimní" hcp, se rovná 
1/2 hcp hráče a nebude mít vliv na regulérní hcp hráče. Vítězem 
se stává hráč s nejmenším BRUTTO výsledkem a odečtem 1/2 
hcp. Odpočet 1/2 hcp bude odečítán na prvních jamkách ručně 
(uměle). Příklad: Hráč s hcp6 hraje na hcp3. Při zahrání na první 
jamce 4, bude zápis ve score card 1. Tuto úpravu zapisuje 
výhradně ředitel turnaje. Při rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí 
lepších posledních 9, 6, příp. poslední jamka. Pokud je i toto 
stejné, rozhoduje los. 
6/ Žebříček MIGT: Do žebříčku se počítá devět nejlepších 
umístění v jednotlivých turnajích MIGT. V každém turnaji hráči 
získají za umístění body: za 1. místo jeden bod za 2. místo dva 
body za 3. místo tři body za 4. místo čtyři body atd.  
7/ Finálový turnaj – do finále postupuje prvních 16 mužů a 8 žen 
žebříčku. Finálový turnaj bude hrán na jamky. Nasazení do 
pavouka bude dle celkového pořadí žebříčku. První tři hráči 
v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami a pohárem 
pro vítěze.  

1/ The competition is intended for members of golf clubs and 
visitors of Motol Golf Centre. 
2/ The game is played in accordance with the Rules of Golf, the 
Competition Rules of the CGF, the General Conditions for playing 
on FSG simulators. 
3/ The game is played 1x18 holes per gross shots with 1/2 hcp on 
FSG simulator in categories Men: Amateur Tees, Women: Ladies 
Tees. The capacity of the tournament is 32 players. 
4/ Entries close at 12 noon on Thursdays. When the number of 32 
players is full, entries are automatically closed. 
5/ The entire winter tour will be played with a "virtual" winter hcp, 
after each tournament it will improve or deteriorate by 1.0 
depending on the result in each tournament - the "Winter" hcp, is 
equal to 1/2 of the player's hcp and will not affect the regular 
player's hcp. The winner is the player with the lowest BRUTTO 
result and a subtraction of 1/2 hcp. The 1/2 hcp deduction will be 
deducted on the first few holes manually (artificially). Example: 
player with hcp6 plays on hcp3. When playing on the first hole 4, 
the scorecard entry will be 1. This adjustment will be recorded 
solely by the tournament director. In the event of a tie, the better 
of the last 9, 6, or the last hole will determine the order of finish. If 
this is also equal, the draw will decide. 
6/ MIGT Rankings. In each tournament, players will receive points 
for placing: first place one point, second place two points, third 
place three points, fourth place four points, etc. 
7/ Finals Tournament - the top 16 men and 8 women of the 
rankings advance to the finals. The final tournament will be played 
on holes. Seeding for the bracket will be according to overall 
ranking. The top three players in each category will be awarded 
prizes and a trophy for the winner. 


